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  استقرار التعام�ت با�سواق و�زيادات سعرية 

 

 

 |  حديد عز |   حظر التجول |   الوزارة الجديدة |   احمد عز  الكلمات ا�كثر بحثا
  مبحث متقد    ادخل كلمات البحث    الداخلية 

 

ا�ولى  

مصر  

المحافظات  

الوطن العربي  

العالم  

تقارير المراسلين  

تحقيقات  

قضايا واراء  

اقتصاد  

رياضة  

حوادث  

دنيا الثقافة  

المراة والطفل  

يوم جديد  

الكتاب  

ا1عمدة  

ملفات ا1ھرام  

بريد ا1ھرام  

ا1خيرة  

القوات المسلحة ملتزمة بتولي   

 سلطة مدنية حكم الب6د

مطالب بالحفاظ علي استمرارية   

 مكتسبات الثورة

سجن القطا ب6 طعام والحراس   

 يطلقون الرصاص

أبريل تطالب بنظام جمھوري   6   

 برلماني

الوفد يطالب بمجلس رئاسي   

 وحل البرلمان

 

 

سبحان مغير   .. اEھرام  
  ! اEحوال

  ]1433[ 

 ]1055[  مصر تدعو أبناءھا  

سجن القطا ب6 طعام والحراس   

 ]746[  يطلقون الرصاص

 مجــرد رأي  
 ]718[  علي أبواب العبور الثاني

 ]592[  مصر محبتھا وعظمتھا  

 

 

 موضوعات من نفس الباب 

 الموضوعات ا�كثر قراءة

  ا�ولى|  الصفحة ا�ولى

  
 

أكد بيان صادر عن اEزھر الشريف ثقته في حكمة الممسكين بزمام 
وأن ماوعد به المجلس اEعلي   , اEمور في مسيرة الوطن الراھنة

ھو   , بديل عن الشرعيةللقوات المسلحة ورجاله الشرفاء من أنه 1 
 . وعد اEحرار اEوفياء
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  ا�زھر يدعو إلي ا�ھتداء بمبادئ الحرية والعدالة

0

Sheikh-El-Hotelium.com/Sharmفنادق في شرم الشيخ

ا�سعار فنادق وشقق مفروشة حجوزات فورية بافضل

1000 Emoticons & Smileyswww.myfbsmileys.com

add fun Emoticons & Smileys to Chat works with 

messengers and emails.

1/4 ページ ولىEزھر يدعو إلي ا1ھتداء بمبادئ الحرية والعدالة -اEا
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أضف تعليقك

 

 

  خليك فى حالك
جميع المصالح الحكوميه اعلنت عن تثبيت العماله المؤقته ماعد ا1زھر وانت فين تضافر 

 مجھوداتك فى تعيين العماله المؤقته خليك فى نفسك 

  
02:20 - 13/02/2011: تاريخكارم عبدالرحمن عبدالرحيم :تعليق - 1

 إضافة تعليق  

 البيانات مطلوبة  
      

  البريد اYلكتروني
 

  

       ا1سم 
     عنوان التعليق 

تعليق 

 

  

  

إرسل   

فنادق في شرم 
الشيخ

 فنادق وشقق

مفروشة حجوزات 

ارفورية بافضل ا�سع
Hotelium.com/Sharm-…
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فبراير 12عدد 
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 جميع حقوق النشر محفوظة لدى مؤسسة ا�ھرام،و يحظر نشر أو توزيع أو طبع أى مادة دون إذن مسبق من مؤسسة ا�ھرام

  ahramdaily@ahram.org.egراسلنا على البريد ا�ليكترونى 
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